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 م1025لموسم  الدوري الممتازمنافسة ل المالية الئحةال

 
 

م 4002م تعديل لسنة 4002من النظام االساسي لسنة  )ج( و)ف( 73لطة المخولة له بموجب المادةعماًل بالس
 -اآلتي نصها :الئحة لاأصدر مجلس إدارة االتحاد السوداني لكرة القدم 

 
 إسم الالئحة 

 

ويعمل بهاا مان تااريج اجازتهاا  -م4015لموسم  الدوري الممتازمنافسة المالية لالئحة ال -تسمى هذه الالئحة .1
 .إدارة االتحاد السوداني لكرة القدم بقرار من مجلس 

 
 سريان الالئحة

 

  مباريات المنافسة بناءًا علي نصوصها.ويوزع دخل كل  الدوري الممتازعلي منافسة  الالئحة  تسري هذه .2

 

 طريقة توزيع الدخل
 

 -علي النحو التالي: الدوري الممتازيوزع دخل اي مباراة في منافسة .3

 -:أ( من اجمالي
 رسوم الدمغة. 5%. 1  
 االتحاد السوداني لكرة القدم 11%. 2  
 . مصروفات المباراة )حسب المستندات المعتمدة(.3  

 -:ب( صافي الدخل
 االتحاد المحلي المقامة علي ارضه المباراة 5%. 1  
       والثانية وتحفظ لدي  االندية المتبقية التابعة لالتحاد المقامة علي ارضه المباراة وتشمل االولي 5%. 2  

االتحاد العام وتوضع في حساب خاص ويصرف منها علي االندية بموجب الئحة خاصة يصدرها مجلس          
 االدارة     

 أجرة االستاد التي تقام عليه المباراة 5%.  3  
 ضيفمللفريق ال 55% .4  
   
    اراة اقيمت علي  بياناً تفصيلياً بدخل كل مبوالنادي المعني .علي كل اتحاد محلي ان يسلم مراقب المباراة 4
      نصت عليه القواعد العامة لنصيب االتحاد السوداني لكرة القدم فيتم توريده حسب ما ارضه اما بالنسبة   
 والالئحة المالية.  



 2 م1025لموسم  الدوري العاممنافسة ل المالية الئحةال

 اي . يجوز لالتحاد العام تعيين اي شخص او اشخاص للمراقبة واإلشراف علي دخل وحسابات5 
 المنافسة. مباراة في 

  
  رسوم الشكاوى واالستئنافات واعادة الفحص

 
 جنيه  2111 رسوم الشكوى  .1
 جنيه  4111 رسوم االستئناف  .2
 جنيه 0111 ة الفحصرسوم اعاد .3

   
 

 يجوز لمجلس اإلدارة تعديل هذه الالئحة متى دعت الضرورة لذلك. 
 
 
 

 فةي صدرت هذه الالئحةة ققةرار مةن م إةا إدارة االتحةاد السةوداني لكةرة القةدم 

  اجتماعه رقم

 م4/12/2114بتاريخ (   7) 
 

 

 

 

 د/   معتصم جعفر سر الختم 

 رئيا االتحاد السوداني لكرة القدم

 لمحامي/ م دي شما الدينا

 سكرتير االتحاد السوداني لكرة القدم
 

 

 

 

 


